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CZENSTOCHOWA CSODAJA. A híres czenstochowai pálos kolostor

az utóbbi két esztendőben még a szokottnál is népesebb zarándoklások
szinhelye volt. Tavalyelőtt hozzávetőleges számítás szerint legalább
másfél, tavaly pedig kereken egymillió ember fordult meg szentelt fa
Lai között. A milanoi Corriere della Sem varsói tudósítójának állítása
szerint az ünnepség csúcspontján, augusztus 26-án nem kevesebb, mint
háromezer pap misézett a mindenünnen összeverődött roppant tömeg
nek. Hogy mít jelent ez a szám, annak' szemléltetésére legyen szabad
anny; t említenünk, hogy mikor XI. Kelemen pápa 1717-ben elrendelte a
szentély híres "fekete Madonnájának" megkoronázását, a nyolc napig
tartó ünnepség alatt "csak" 3252 szentmisét mutattak be; magán a ko
ronázás napján, szeptember 8-án 554-et.

A példátlan arányú megmozdulást két okra vezethetjük vissza: a
multra való kegyeletes visszaemlékezésre és a jövő kegyelmének leesdé
sére. A visszaemlékezés középpontjában az ősi monostor közel hatszáz
éves multjának legdrámaibb eseménye, a svédek 1655. évi ostromának
diadalmas vísszaverése állott.

Az ostrom Lengyelország történetének legsiralmasabb korszakában
zajlott le. Az imént még hatalmas Lengyel királyság a XVII. század
közepéri egyszerre mély anarchiába süllyedt és szinte a tökéletes szét
esés veszedelmébe került. Szomszédai sorra szemet vetettek területére
és fegyveres kézzel igyekeztek érvényt szerezni jogtalan igényeinek. Egy
idejűleg svéd, német, kozák, tatár és magyar hadak árasztották el a sze
rencsétlen országot, gyilkolták lakóit, égették és fosztogatták falvait. Es
a lengyel urak túlnyomó része ahelyett, hogy ezer sebtől vérző hazájá
nak védelmére kelt volna, maga is a betolakodott idegenek oldalához
szegődött és az országos tűzvésznél próbálta megsütni a maga kicsi pe
csenyéjét. A jobb sorsra méltó ország valóban a bellum omnium contra
omnes (mindenki háborúja mindenki ellen) állapotába került. A jóakaratú,
de erélytelen Kázmér király egészen kiszorult országából és egyidőre

Sziléziában volt kénytelen megvonni magát.
Ebből a sötét háttérből bontakozott ki Czenstochowa ostromának ra

gyogó epizódja. Az ostrom eredetileg nem volt benne Károly Gusztáv
svéd király hadi tervében; sőt menedéklevclet adott a kolostornak. Utóbb
azonban a kolostor mesés kincseiről szállingózó hírek felkeltették kap
zsiságát. Ebben nagy része volt a kor egyik jellegzetes kalandorának, a cseh
Wressowetz János birodalmi grófnak, aki korábban II. Rákóczi György erdé
lyi fejedelem udvarában is többször megfordult diplomáciai küldetésben.
A lelkiismeretlen kalandor váltig azzlal példálózott a király előtt, hogy a
háború rohamosan növekvő kiadásainak fedezésére legbiztosabb eszköz a
czenstochowaí barátok kincseinek megkerítése. A király eleinte húzódo
zott. Utóbb azonban megingott etlenállása, mert a zsoldosok és árulók
fizetése sokkal nagyobb összegeket emésztett fel, mint amennyi kincs
tárából kiteJlett. A kolostor gazdagságáról viszont egyenesen mcsébe illő

hírek forogtak közszájon. Nem csoda tehát, hogy a király fokozatosan
felhagyott ellenállásával és eLhatározta, hogy ha törik, vagy szakad, min
denáron megkíséreli a kincsek kézrekerítését. De mindjárt az első lé
pésnél súlyos balfogást követett el: az 1655. év már jól benne járt az
őszben. mikor Müller Burkhart tábornokot és sógorát, a hesszeni őrgró

fot mintegy kilencezer embert számláló sereggel Czenstochowa megost
romlására utasította.
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A támadás, mint gondolhatjuk, teljesen váratlanul érte a monostor
lakóit. A király men levelének birtokában senkinek sem juthatott eszébe
ostromra gondolni. A várszorűen kiképzett kolostor és templom ugyan
jól meg volt erősítve és kellőképen fel is volt szerelve, de kevés volt a
vcdóje. Miridőssze négyszáz fegyveres állott rendelkezésre. De ezeknek
i, csak kisebbik része volt képzett katona, a többi a környék nemessé
~éból és Ieltegyvcrkczett laikus testvérekből került ki. De a kicsiny szám
magában véve még nem volt aggasztó. Hiszen tudjuk, hogy Jurisics
Miklós annakidején - 1532-ben - Kőszeg váránál mindössze nyolcszá
zad magával fogta fel a világhódító Szolimán Bécs meghódítására indí
tott százezres seregét. A parancsnoki tisztet Zamojszki István és Czarni
ecz ki Péter - mind a kettő vitéz és hadi tapasztalattal rendelkező ember
- töltötték be. A védelem lelke azonban nem ak, hanem Kordecziki
.\güston perjel volt, aki magasra emelt kereszttel a kezében mindenütt
ott volt. ahol bátorításra és buzdításra volt szükség, Legfőbb fegyvere
rendíthetetlen hite volt. Szentül hitte, hogy a csodatevő Szűz semmi kö
n.i!rnények között sem engedi eretnekek kezére jutni kedves kolostorát.

Az ostrom meglehetősen vontatottan indult, mivel a támadók nehéz
Litegek hiányában nem tudtak megfelelő nyomatékkal fellépni. Golyóile
csortálatos módon visszapattantak a falakról s inkább csak port és füs
töt támasztottak, semmint kárt okoztak. A nagy füsttenger miatt az is
megtörtént. hogy a svéd tüzérek elvétették a célzást; golyóik a kolostor
és a templom Iőlőtt repültek el és a tulsó oldalon fekvő tulajdon tábo-
rukban idéztek elő nagy pusztítást. Az egyik meg éppen egy puskaporos
..ocsiba ütött bele és azt felrobbantotta. Hiába kísérleteztek a hegy alá
aknázásával is; a .Iasna Gora = a Fényes Halom kemény sziklái, melye
ken a kolostor és a templom épült, dacoltak minden robbantási kísérle
tekkel. Mikor pedig végre-valahára megérkeztek a várva-várt nehéz üte
'C,ck, és meg lehetett velük kezdeni a várfalak hatékonyabb lövését, újabb
szcrcncscí.lcnsóg történt: a vódők egy merész kirohanás alkalmával fel
roobantották a legnehezebb üteget. Igy az ostrom a svédek minden vá
rakozása ellenére nagyon sokáig elhúzódott.

Közben persze a védők is szenvedtek: a falakon kisebb-nagyobb ré
50k támadtak, több helyütt veszedelmesnek igérkező tűz ütött ki és
természetesen súlyos sebesülések és halálesetek is történtek. Mindez
azonban nem változtatott az őrség szellemén. A toronyból lehangzó ének
szó, n-elvet hangos trombitaharsogás és a templom zenekara kísért, mind
egyre új lelkesedést öntött a fáradni kezdő katonakba. Azután mindun
talan feltünt Kordeczki perjel daliás alakja és felhangzott bíztató szava,
A harcosokba új élet tért: a réseket kijavították, a tüzeket eloltották,
az időről-időre megismétlődö rohamokat visszaverték. Minél tovább hú
zódott a harc, a svédek hangulata annál nyomasztóbbá vált. Erezték.
hogy erejüket meghaladó vállalkozásba fogtale Bizonyos babonás félelem
fogta el öket. Arról kezdtek suttogni, hogy Czenstochowa természetfö
lötti erők oltalma alatt áll, Svéd katonák látni vélték. hogy a felhők

közt egy női alak tünt fel és kék palástját védőleg terjesztette a templom
és a kolostor fölé. A katonákat félelem szállotta meg, melyet Müller tá
bornok sem szépszóval, sem bíztatással nem tudott elűzni. Nem vezet
(ek sikerre a megkísérelt diplomáciai alkudozások sem. A védők legyőz

hetctlonségük érzetében büszke öntudattal utasítottak vissza minden fel
adási felszólítást.

Igy érkezett el karácsony szent estéje. A védők rueleg termekben
buzgó imádsággal készültek a következő napra várt újabb rohamra, a
támadók pedig kint dideregtek a csontfagyasztó hidegben. Másnap a
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délutáni órákban csakugyan megszólaltak az ágyúk és ismét kezdetót
vette az ostrom. De megint csak eredménytelenül. Mikor az alkonyi
órában elhallgatott a csatazaj. a kolostor és a templom tornya még rnin
dig sértetlenül fúrták bele magukat az est homályába. Ez a látvány
végleg megtörte a svédek kitartását. Be kellett látniok, hogy a rendel
kezésükre álló eszközökkel képtelenek megtörni a védők ellenállását.
Ezért az ostrom abbahagyására szánták el magukat. Szerencséjükre ka
rácsony másodnapjára következő éjszaka megtörött a hideg ereje és ki
adós havazás indult. A védők. akik újabb rohamra voltak elkészülve. reg
gelre kelve ámulattal látták, hogy a svéd tábor-nak nyoma veszett. A
nagy havazás miatt még azt sem lehetett megállapítani, merre vonult el

Müller tábornok hadainak elvonulása azonban még korántsem je
lentette az ostrom nyomában támadt hullámok elcsítulúsát. Sőt ellenkc
zőleg, csak most kezdtek igazán tovagyűrí.izni. A gyözelem híre villám
gyorsan szétfutott az országban és mindonütt nagy Iöllólegzést okozott
A svéd fegyverek vereségét mindenki a czenstochowai Szűz győzelmének

fogta fel. A porig sujtott és sárba tiport lengyel nemzet kezdett maaáro
eszmélni. Az arcokon kigyult a nemzeti Jealjasodás fölött érzett szégyel'
pirja. A jobb lelkek hazafias kötelességeik tudatára eszmének. az ing.<:
dozók közül sokan helyes ösvényre tértek, sőt az idegen érdekek pá;"
tolói közül is akárhányan a nemzeti ügy mel lé szc-tődtek. János Kávrnór
is megérezte az idők fordulását és a nemzeti közvélemény sürgetésére
megindította a felszabadító harcot. A háború még óvekír; elb úzódot t &
nem volt híjával súlyos visszaeséseknek. De a Czenstochowából k isu aárzo
új szellemet nem lehetett többé feltartóztatni. A betolakodott idegenek.
köztük sajnos II. Rákóczi György erdélyi fejedelem is, minden ponton
vereséget szenvedtek és fokozatosan kiszorultak Lengvelországból. A len
gyel királyság ismét számottevő tényezője lett az európai politikának.
sőt János Kázmér második utódának. Szobi eszki Jánosnak fényes gyi\~

zelmeivel történeti hivatáshoz is jutott: előkészítiije lett a magyarország;
török uralom másfél évtizeddel később bekövetkezett összeomlásának

János Kázmér király sohasem felejtette el, mit köszönhet a ezeristo
howai Szűz pártfogásának. Hálája lerovásával nem akart a háború vé
géig várni. Mível Czenstochowát a svédek gyűrűje miatt errvelőrc nem
lehetett megközelíteni, Galicia fővárosának, Lembergnok birtokbavételét
használta fel alkalrnul gyerrneki ragaszkodása k ímutatására. Ezért egész
kíséretével a latin katedrálisba vonult, ott a Segítő Szüz oltára elé ho
lyezte koronáját és kormánypálcáiát, azután alázatosan térdre borult <'os
a következő magakészítette imádsággal - tudott dolog, hogy János Káz
mér királlyá választása előtt jezsuita szerzetes és bíboros volt - az égi
Királyné oltalmába ajánlotta magát és országát: .,Isten Fiának hatalmas
Szűlőanyja ! En, János Kázmér, a te Fiad, a királyok királyának, az éTI
Uramnak kegyelméből és a Te irgalmadból király, szeniséges lábad olé
borulva im ez-ennel Úrnőmnek és országaim királynéjának választalak.
Úgy magamat, mint királyságomat, litván, kisorosz. porosz, mazoviai és
többi hercegségemet és egész népemet a Te különleges oltalmadba és
védelmébe ajánlom. Királyságomnak mostani siralmas és fölöttébb ve
szedelmes helyzetében alázattal kérem a Te irgalmadat és segítségedet a
római katolikus Egyház ellenségeivel szemben.

Mivel nagy jótéteményeid lengyel népemmel arra köteleznek, hogy
ujra és nagy buzgósággal a Te szolgálatodra kötelezzem magamat, meg
ígérem Neked és Szerit Fiadnak, hogy mindenütt, királyságom egész te
rületón terjeszteni fogom a Te neved tiszteletét.
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Mihelyt a Te hatalmas közbenjárásoddal és a Te Szent Fiadnak ir
ga~mából győzedelmeskedern ellenségeimen, különösképen a svédeken.
:i;l>rem, hogyaSzentszéknél kieszközlöm, hogy irántad és Szent Fiad
iránt való hálából köszönetképen ezt a napot örök időkre minden esz
tcndóben megüljük és rajta leszek királyságom püspökelvel. hogy amit
rnegíogadok, azt népem meg is valósítsa.

l\livel szivem mélységes fájdalmára tisztán látom, hogy plebejusi
reneiu népem elnyomatása miatt és jajszavára a 're Fiad, az igazságos
Biro az utolsó hét évalalt csapásokat, nyavalyákat, háborúkat és más
szercncsctlcnségcket mért orszúgaimra, igérem és megfogadom, hogy a
b':'ke megkötése után az összes rendekkel komolyan megragadok minden
eszközt és módot, hogy országom népe megszabaduljon minden igazság
talan tehertől és elnyomástól.

Te, legkegyelmesebb Királynő, amint megihlettél e fogadalmam
mcgtételóre, azonképen eszközöld ki Szent Fiadtól a kegyelmet, hogy azt
te lj esítsern is."

És a lengyel nép azóta is hűségesen tartja, amit királya háromszáz
évvel ezelőtt nevében megfogadott. Augusztus és szepternber hónapokban
ma is megszámlálhatatlan tömegek róják a Jasna Gorára vezető utakat,
he>gy szeretettel és tisztelettel hódoljanak "Lengyelország Királynője"

elült. A legutóbbi két esztendőben is így történt. - igy -

A KATOLIKUS EGYHÁZ HELYZETE A SKANDINÁV ÁLLAMOK
BAN. Az Icares - a Katolikus Társadalomkutató Intézet, melyet augusz
tusi számunkban ismertett.iink, - beszámol Svédország, Finnország és
j\orvégia katolikusainak etetérot. Adatai felhivják a figyelmet ezekre a
szinte még a Világegyháztól is elhanyagolt területekre. Mert, mint Msgr.
J otuuiues, Stockhulm érseke az északi misszió alkalmával mondta, az
európai katolikusok nagyrésze kevesebbet tud az északi országok katoli
ccz musúroi, és kevesebbet gondol ezekre az alig néhányezer kilométerre
fekvő egyházközségekre, mint a távoli világrészek pogány missziósterü
leteire. Az Egyház emberek és anyagi eszközök hiánya tniatt esak igen
korlátozott mértékben tud itt eleget tenni feladatának, létének puszta
fenntartása is teljesen igénybeveszi erejét. A katoHkusokszázalékos ará
nya -az északi államok összlakosságához képest rosszabb, mint a misszi.
osteriiletek legZöbbjén. Pedig ezen a számarányon sokat javított a máso
dik világháború alatt Skandiná7)iába menekült katolikusok tömege. Ettől

eltekintve azonban, a kiilönböző kiilső tényezők (környezet, elégtelen lel
kigondozás, hiányos iskolai oktatás, stb.) folytán elvesztett hivek száma
meghaladja az áttéréssel nyert új hívekét. Egyedül Dánia kivétel, ahol
az egyházi élet a legvirágzóbb.

A katolikus Egyházra is károsan ható tényező, - állapítja meg az
Icares - hogy az északi államok területének lakossága 95-97%-ban
luteránus, de ezeknek csak mintegy 4-5%-a látogatja rendszeresen az
istentiszteleteket. Ez azonban mégsem jelenti azt, mintha Skandinávia
nem-katolikusai nem éreznék magukat keresztényeknek. Ellenkezőleg,

megkérdezésre határozottan annak vallják magukat. De éppen a luterá
nus teológia túlságos szubjektivizmusa folytán mindenki úgy éli a ke
reszténységet, ahogy jónak látja.

A kicsiny katolikus közösségek helyzete rendkívül nehéz. Szinte el
enyész6 kisebbségi voltuk, a hitbelileg csaknem közömbös környezet, a.z
oktatás és lelkigondozás rendkívüli nehézségei anyagi eszközök és lel-



kipásztorok hiányában; mindez szinte megoldhatatlanná teszi a skandi
náviai katolikus egyházak feladatát.

Az össz-lakossághoz képest a katolikusok százalékos aránya 1954-betl
0.27 volt. Ez azóta semmiesetre sem emelkedett, sőt eques helyeken csök
kent. Ezen számbelileg javított ugyan az idegenek (nagy számban magya
rok) beözönlése, ami dr. Helmut Holzapfel q.ecslése szerint 10.50/ n-ra emel
te a katolikusok számát a három országban összesen. Ez azonban, segít
ség helyett csak újabb terhet ró az Egyházra, hiszen elsősorban új hi
veinek karitativ gondozását kellene megoldania, ami, szerény aniic «:
eszközeiv21, és színtén szííkösebb körülmények között élő hiveire való te
kintettel, színte a lehetet/enne l határos.

A katolikus vallást itt, Északon, már azelőtt ís a "külföldiek val!:i
sának" nevezték. Ezek a külföldiek pedig már akkor ís nagyrészt men,"
kiiltek voltak, ragy legalábbis új exisztenci,a megteremtésén fáradoztak.
Érthető, hogy új hazájukban amúgyis bizonyos alacsonyabbrendüségi ér
zéssel küzdenek, és ezért a lcatolikus expanzivitás lelki feltételei is húí
nyoznak.

Tehát katoliknis szempontból Skandinávia valóban misszíósterület. A
misszíós munka fegyverei közé tartozik ma már a statísztika és szocioló
gia is, amely ezeket a szomorú adatokat a Világegyház lelkiísmerete
elé tárja.

A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM ÚJJÁRENDEZETT KÉPEI. A Nem
zeti Galéria létesítésével a Szénrnűvésze t i Múzeum I. emeleti északnyu
gat-délkeleti szárnya teljes e.gészében üressé vált s így lehetöség nyilt
a meglevő anyag új elrendezésére s néhány, eddig a raktárban őrzött

kép kiállítására is. Ez a rész most sokkal jobb, áttekinthetöbb csonorto
sításban magában foglalja a spanyol, német és osztrák, angol. egyéb or
szágok és a francia mesterok rnűveit. Kezrl iük el sótárikat. kövessük nyo
mon az egyes nemzetek festészetének jelentlisebb állomásait s álljunk
meg egy pillanatra a leeszebb remekművek előtt.

A korai spanyol festészetet a kasztíliai, valenciai és a katalán múvé
szek merev, bízáncras ünncpólyességű múvcí képviselik. A XVI. század
második felében egy nagyszabású festőtehetség tűnt fel Spanyolország
ban, Domenico Theotoconul i. Candiában szülctett, Kréta szigetén. Tiziano
nál töltött velencei tanulóévek után Toledóban telepedett le s azóta, mert
a nevét nem könnvű mcgjeuyezn}, a spanyolok El GrecÓ-nak . .,a görög"
nek hívták. Bűnbánó Magdolnáján még Tizian hatása érezhető, de cl

Krisztus az olajfák hegyén, az Angyali üdvözlet, s az eddig ki nem állí
tott Szent András című remekművein teljes nagyságában bontakozik ki
páratlanul sajátos művészete. Mély vallásossággal áthatott lwmpozicióin
a földi realitás a földöntúli lét misztikus vízióival egyesü], arckópeit, az
itt látható T'anulmányfejót, állítólagos önarcképét, az intel1ektuális ele
mek erős hangsúlyozása [el lemzi. A sokak által csodált, de kevesek ál
tal értett mestert elfelejtették s csak a mult század végén fedezte fel uira
egy magyar műgyüjtő, Nemes Marcell, mint a modern rnűvószet előfu

tárát. Greco barokk nyugtalansággal telt képei a XVII. századba vezet
nek át, a spanyol nemzeti festészet aranykorába. Ribera életének nagy
részét Olaszországban töltötte és ott, a könnyebbség kedvéért, ,.10 Spag
noletto"-nak, a spanyolnak nevezték. Szent András vértanúságán meste
rétől, Ribaltától tanult erős fény-árnyék hatásokat fejleszti tovább. A
:sevillaimesternek, Zurbarannak Szent András monumentáJís, határozott
rajzú, a plasztikusan formált Szeplőtlen Szűz hátterének könnyed rózsa-
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színei es kékjei ímpresszíonisztíkus rínomségúak. Murillo vallásos képei
áhitatot keltenek, nőies gyöngédségű, kedves arcú madonnáí utolérhetet
lenek, de erőteljesen induló tehetsége mindegyre lágyabbá válik s kom
poziciói nem emelkednek monumentális magaslatra. Velazqueznek egyet
len, korai műve, a Reggeliző parasztok, az akkor divatos erős fények és
mély árnyékok ellenté tére épül s Ri ber a realizmusát és festési médját
követi. Carreno De Miranda a spanyol udvarnál Velazquez utóda. Az
Ifjú képmása és a Mária Terézia infánsnő című képein velazquezi nagy
ságot közelit meg. Majdnem egy évszázadnyi tespedés után a XVIII.
század második felében ismét teljes fényében ragyog a spanyol festészet
csillaga Goya feltűnésével. Ez a rendkívüli ember és kivételes nagyságú
múvész, Velázquez és Rembrandt művészetének méltó folytatója, eleinte
óvatos és semmitmondó alkotásokat hoz létre, de az évek múlásával
művészete mindinkább erőteljessé válik és az impresszionizmus, elsősor

ban Manet előkészítője lesz. Portréiban, a Bermudezné, és a Marqués
de Caballero arcképében nagy egyéni jellemző erő jut kíreiezésce. Drámai
erejű kompoziciója, a Jelenet a spanyol függetlenségi háborúból, csak a
lényeget hangsúlyozó, nagy foltokban festett Korsós lány és a Köszörűs,

a festészet történetében egyedülálló remekművek.

A német festők sorát Dürerrel, az északi renaissance legsokoldalúbb
egyéniségével kezdjük. Keményen formált Férfiképmásának pontos rajza
a gótika öröksége nála csakúgy, mint AUdorfernél. Krisztus keresztrefe
szítése című képét meseszerú hangulata teszi vonzóvá Idős Lucas Cranach
a szász választófejedelem udvari festője, Luther barátja és a reformá
torok arcképfestője. Naiv, gyermeteg felfogású Szoptató madonnája a
német érzelemvilág hamisítatlan kifejezője. A XVII. században eltűnik a
..német iskola", a festők idegen országokban képezik magukat és ott is
dolgoznak. A szcrtelen, dinamikával telített barokk stílus pedig felsza
badítja a német festők képzeletét, forma- és szinvilágát. Kupeczky Jánost
szülőhelye és gyermekkora Magyarországhoz köti. Múvészete eleinte az
olasz barokk, majd Rembrandt hatása alatt fejlődött. Arcképeinek hosz
szú sorából kiemelkedik a Múzeumunkban őrzött T'árogatós férfi és a
Múvész és családja. Az osztrák Paul Troger bámulatos technikával meg
festett, kisméretű képe, a Hágár és Isrrrael a pusztában, a művész minden
festői erényét híven tükrözi. Mint egyházi festő, nagy népszerűségnek és
tekintélynek örvendett. Nálunk is van nagyobbszabású alkotása: a győri

bencés templom mennyezetképe. Honfitársának, Maulbertsch-nek hirneve
is túlnőtt hazája határán. Magyarországon is sok templomban megtalál
juk keze munkáját: Sümeg, Kalocsa, Győr, Székesfehérvár, Pápa, Eger.
Néhány barokkos lendületű, virtuóz freskóvázlata látható Múzeumunkban.

Angliában a XVIII. századot megelőzően nincs nemzeti festészet.
Külföldi mesterek dolgoztak itt: Holbein, van Duck, 5 hatásuk az angol
arcképfestészeten is érezhető. A gyüjteményből Raeburn, Reynolds arc
képei emelkednek ki s Constable-nek, a modern tájkép előfutárának

Waterloo ünnepély című képe.
A XIX. század különböző nemzetiségű, klasszicizáló, romantikus és

akadémikus festőinek a képei nem sokat mondanak a mai kor embe
rének. Ha nevük már nem is jelent semmit, azért hadd jegyezzünk fel
néhányat: Alt, Rahl, Lenbach.; Amerling és Waldmüller édeskés szépsé
geiben csak a még élő üleanyáink gyönyörködnek. S van itt egy ímpresz
szíonisztikusan megfestett kép a kiváló képességű, de megrögzötten vas
kalapos akadémikus Menzel-től: Missziós Istentisztelet a bükkösben.
Leibl. szélesen és erőteljesen festett, Sziriyei-Mersét ábrázoló portréján a
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művész nagy emberábrázoló készsége nyilvánul meg. A svájci Böcktin
két hangulatos képe, a Kentaur a kovácsnál és a Tavaszi est a görög
mitológía világát eleveníti meg.

Elerkeztünk a francia mesterekhez, sétánk utolsó állomásához. A XVII.
század francia tájíestészetét a nagy klasszicista művész, Claude Lorrain
teremtette meg. Villa a római Campagnám című képén a remekül meg
festett tájba antik romokat és mitológiai jelenetet komponál. A fran
cia festészet a XIX. században lett naggyá és indult el világhódító út
jára. Ebből a korból nem egy jelentős remekmű van Múzeumunk birto
kában is. A nagy festo-poétának, Corotnak gyöngyház csil logású remek
műve, a Coubroni emlék, a müvész egyik legszebb és legérettebb alko
tása. Chassériau kitűnő Táncosnőjének művészi becsén kivül más neve
zetessége is van: Gautier-nek, a költő-kritikusnak a tulajdona volt. A
nagy romantikus művész, Delacroix legszebb vázlatai közé tartozik moz
galmas, dinamikus mestermüve, a Marokkói és a lova. A realizmust
Courbet képviseli. Hatalmas erejű képei nemcsak Munkácsyra, hanem
majdnem valamennyi kortársára is nagy hatást gyakoroltak. Forradalmi
művészetének hatása leghűbb követőjén, Cezanne-on keresztül az absz
trakt múvészetig terjedt. Néhány szép tájképe Múzeumunk értékes da
rabja. Az impresszionista képek sorát Manet korai festménye, a Hölgy
legyezővel nyitja meg. Baudelaire kedvesét, Jeanne Duval-t ábrázolja,
szélesen elterülő szoknyában, leheletfinomságú csipkefüggöny előtt ülve.
Remek alkotásán jól látható Velazquez és Goya müvészetének behatá
tanulmányozása. Monet Trouvillei kikötője még a realizmussal tart ro
konságot, a Virágzó almafákon már a fény apró foltokra bontja a lát
ványt s az Étretati bárkák a mester késői korszakának kiváló darabja
Renoir könnyed és finom, rokokó bájú Kislányarcképe kétségkívül az
impreszionista festészet kiemelkedő mesterrnűve. Pissarro két tájképe ha
nem is a legteljesebb, de a legjellegzetesebb impresszionista festmény.
Toulouse-Lautrec-től, a nagyváros éjszakai életének, a mulatók, tánche
lyek festőjétől egyetlen képet láthatunk: Ezek a hölgyek. Mcsteri vonal
vezetésseI párosult finom színfoltjaí enyhe iróniával jelenítik meg a ké
tes exisztenciájú hölgyek csoportját. Puvis de Chavannes Magdolriája ós
Cezanne-nak, a kubízrnus atyjának remekműve, a Buffet, már elfordulás
az impresszionista f'ormabontástól : a formákat ismét erőteljesen, plasz
tikusan abakitják mindketten. Gauguint egy korai Téli táj és az ocoániaí.
színes, dekoratív hatású Fekete sertések című képe képviseli. Az Anyai
boldogság Maurice Denis-től a francia szecesszió példája. Bonnard kél
kis festménye pedig fogalmat ad a mester sajátos komponálási és látás
médjáról. Utrillo egy jellegzetes, de nem a legkíforrottabb városképévej
szerepel. - Ha nem is teljes a francia anyag, Degas, VuiHard, Sisley, van
Gogh, Rousseau képünk nincs, pedig lehetne, úgyszintén a modern, de
már klasszikussá vált mesterek is hiányzanak: Matisse, Rouault, Picasso,
Braque; mégis meg kell elégednünk a francia művészek szerény gyüjte
ményével, akik betetőzték a világ festészeti törekvéseit és egyben utat
nyitottak a legf'orradalmíbb kísérleteknek. (Szalai Zoltán)

ARTURO TOSCANINI (1867-1957). Egy éve immár Toscanini halá
lának. A világ búcsút vett a nagy karmestertől s hamvait hazavitték Neu'
Yorkból Olaszországba. A végső temetési szertartáson a milánói Scala
művészei elénekelték a "szállj gondolat, száHj aranyszárnyon" kezdeti
kórust a Nabucco cimú operából, - ugyanazt, amit a fiatal maestro
könnyek közt 'vezényelt ötvenhat éve ugyanazon a helyen, Verdi teme
tésén.
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Toscanini a harmincas évek első felében több hangversenyt dirigált
Budapesten. Akkor már idős ember volt s áletének azóta eltelt közel
negyed százada alatt az emberi élet legszélső tartományaiban járt. Tö
retlen férfiasságú művészetét a hanglemezek sokasága örökitette meg, de
lassan majd ritkulnak a világon azok az emberek, akik hangversenyeinek
közvetlen fül- és szemtanúi voltak. Azok közül, akik Magyarországon tap
soltak művészetének, sokan nem élnek már. Föl szeretném idézni egy
régi, pesti hangversenyének emlékét s azon keresztül - ha szerény váz
latban is - művészetének nagyságát.

Miben áLU karmesteri művészetének kivételes nagysága s mik vol
tak ennek tényezői? Úgy szeretném megadni rá a választ, hogy valami
képen azok számára is világos legyen, akik zenét hallgatnak ugyan, de
zenei p1"Oblémákkal kevésbé foglalkoznak.

Toscanini egyszerűen szólva, nemcsak a legjobban vezényelt, hanem
zenekarával jóformán minden zenei alkotást a tökéletesség azonos fokán
adott elő. Művészete éppenúgy nem ismerte a műfaji korlátokat, mint
ahogy nem torpant meg a legkülönbözőbb korok és népek oly ellentétes
stílusú alkotásai előtt sem. Tudjuk, hogy kil1áló interpretátora volt a
nagy olasz operának s különösen Verdi kései műveinek, ahogy mindio
lesznek nagy német karmesterek is, akik kimagaslóan vezényelik a nagy
német zeneköltőket. A zenei világot szinte lázba hozta az a Wagner
ciklus, amit Bayreuthban dirigált. Karmesteri pálcája alatt nem kisebb
erővel kelt életre Beethoven tomboló körtánca, mint Muszorgszkij ko
mor népi látomása és fantasztikuma, Mozart szilaj és fátylas libegése,
Bartók orgiasztikus partiturája vagy Kodály prófétai töredelme.

Karmesteri nagyságának lényeges eleme volt formaművészete, melu
elsősorban az előadott műl1ek zenei egységében nyilvánult meg. Ehhez
képest l1ezényletében az eoues részletek - hotn; úgy mond1am - nem
eaumás mellett, hanem egymáson keresztül hatottak; azaz tekintve a ze
nei előadás ietleaét, egymás után tüntek fel az időben, míg végre, amint
a záró akkordok elzenatek: - csodálatos épületté egészültek ki a hall
gatóban. Toscanini soha nem emelt ki egy zenei részletet a másik rová
sára, nem sietett el motivumot csak azért, hogya következőt plasztiku
sabban emelje ki. Tökéletessé formálta a részleteket is, de nem öncélúvá.
EliSadásában minden zenemű minden üteme a maga természetes, egy
szerí lehetőségében bontakozott ki. Zené1e iou olyan szerves equséabe
fonódott össze. amivel szinte példátlan jelenségqé vált méq tuutu kortár
sai között is. Talán csak az equ Richard Strauss dirigensi művészetében

l'Olt meg a zene tennerének iluere ecniséoes horizontja, persze egészen
más egyéni adottságok és stílusbeli színeződés mellett.

Toscanini ismerte a tuuru zenekar és az emberi hang lehetiiséneit és
e kettő kölc.~önhatását; ismerte zenekarának minden lumaszerét (mana is
kivá.ló csellista volt). Meqtanulta, hoqy kell alárendelnie zenekarát át
lagosabb képességű szÓlÓmŰ1Jészeknek is. Mint operai karmester felis
merte és a vérébe merit át, hanya mű zenei feszültsége a legfontosabb
cél: meqtanulta az önfegyplmet is, mikép kell ös.~zetartani a na011 egysé
aeket. Mindenekelőtt azonban ismerte és kívii.lről tudta az előadá.~ra ke
rülő mií tel.ies partituráját. s ezen át hatolva belé: hlíen visszaadta a
mű szellemét és saiátos stílusát. RamJoaó muzikalitásának nem vált ál
dozatává és maqát erényeiben sem ismételnette. Szinte Proteusa volt a
zenei kiteiezés változatos mód1ainak. - Mindent nartitura nélkül diri
gált, de 'nem is tehette másként naqyfokú rövidlátása miatt. A közönséq
- amikor elegánsan és kÖZ1Jetlenül megállt a karmesteri emelvényen .
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keveset sejtett abbóL a küzdeLembőL, ameLy az eLőadást és a próbákat
is megeLőzte. Toscanini idegőrLő nappaLokan és éjszakákon, egész kbzet
naiotoa a vezérkönyvhöz több dioptriás szemüvegéveL, véste csodálatos
memóriájába annak minden hangjegyét és dolaozta ki az eLőadás stíLusát.

Az eLőadóművész -akár a beszéd, a zenei hang vagy a mozduLat az
eszköze - a mű eredeti szeHemét mesterségbeLi tudásávaL hozza [el
szinre ésegyéniségén kereszttit fejezi ki. Paradoxon, de egyben tán köz
heLy, hogy minéL erősebb az egyéniség, annáL nagyobb Lehetősége van a
mű telies szépségben vaLó kibontakoztatására. Toscanini művészetében

is - úgy gondoLjuk - az eLőbb [elsorolt elemek: melleti saját egyénisége
és szelleme adja meg a végső hatást.

Miben áH ez a szeüemiséq, az, ami az áLtala vezetett eLőadásokban

kizárólag az övé és senki máshoz nem hasonlitható ? Ez a titokzatos
elem, a zenei stílus, szaoakkat ki nem fejezhető, részeire nem bontható
és nem váLasztható et az eLőadott műtőL, ahogy a festék sem vonható Le
a vászonról a kép séreLme néLkül. Talán csak példával Lehetne megközelí
teni.

A reneszánsz nagy olasz mestereire gondolok, a nagy képzőművé

szekre. Legínkább taLán Lionardóra. Toscanini festőisége - ami a szí
nek hasonLatát illeti - közeLebb áH ugyan T izianóéhoz. De van valami
más, ami Lionardót jeHemzi. El.sősorban a képek szigorú, szinte mértani
egysége. Egyben a részletek tokéletes és tiszta rajza. Nincs mellékes ..
nincs másodLagos, még a háttér tájvonalában és árnyképeiben sem. A
színek sajátos borotuuisa. VaLami tündéri mosoiu, mely Mona Lisának
nemcsak ai arcán, hanem a kezén is ott dereng s ott ragyog szeliden a
sziklabarlanq bejáratában ülő Madonna haján. .

Ez ci mosoLy nem a rokoko amorettjeinek pajzán és törékeny ked
veskedése. Ez a. hatalmak mosolya. A nagy, Latin vílágosságú müvészeté,
melu képes magába zárni és beolvasztani egy piHanatra azt is, ami az
eHentéte.

Toscanini nem tett engedményt a közönség izLésének, nem volt
megalkuvó s nem kereste a tuitalmasok: kegyét sem. Miivészete talán ép
pen azért voU demokratikus a szó Legigazibb értelmében s váLt mély
emberi tartatmánál fogva a tömegek közkincsévé. Ismeretes emberi és
politikai bátorsága. Mussolini idejében a harmincas évek elején megta
gadta egy hangversenye után a Giovinezza eljátszását, amiért a heLyszí
nen inzuLtáUák.

Egysze?' láttam, 1933. októberében a Vá1'Osi Szinházban. Úgy gondo
Lom, a bécsi fílharmonikusok zenekarát vezényelte, bár érdekes, hogy a
zenekarra - sok egyéb részletkörülménnyel eHentétben - már nem em
lékszem egészen határozottan. ÉLénken él: viszont bennem az est hangu
lata, az enyhe borultus idő kint s a közönség, mely teliesen. megtöltötte
a nagy, dísztelen nézőteret. Emlékszem szépséges fiatallányokra; Kiss
Ferenc, a híres drámai színész - ki napjainkban megint ,játszik - az
1itolsó percekben dörmögve tört utat magának a közeLben levő helyéig.

A műsor első száma Változatok egy Haydn témára című műve volt,
szünet után a befejező szám Beethoven VII. szimfóniája. Az elűiulást a
felfogás egyetemessége s helyenként az egészen küLönleges, szinte dé
moni megoldások [ellemeztéíe. Nem akarom megismételni sem tovább
részletezni. amit már eLőbb leirtam,

Toscanini középtermetű ember voLt. Arányos és erős növése folytán
a dobogón magasabbnak látszott az átlagosnál. VezényLés i módja sajá
tosan egyszerű, s csaLódott, aki azt várta, hogy rajongó mozdulatokkal
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hadonássza körül a zene hullámait. Mozdulatai mértéktartáak voltak, biz
tosak, és kijejezöek, minden merevség nélkül. VezényLését "ráztatá, ji
gyelmeztető vezénylésnek" nevezném, mellyel az előadásokon jelidézte
azt a varázslatot, amit kidolgozott a próbákon s közben mint egy [or
rongó örvényt hordott magában. Megjigyeltem, hogy karmesteri pálcája
a megszokottnál hosszabb es valamivel vastagabb volt.

Klasszikus boltozatú szép feje már őszbeborult. Haja, meluet jön t
széles választékban fésült kétfelé. hátul kissé göndörödött, s ez messzi
ről [eitiint, A távolság miatt viszont - ahol ültem, az előadás végén
sem volt jól látható az arckifejezése. Ezt az arcot azonban jól ismerjük
képeiről. Ezt a figyelmes tekintetet, melyen a fémé/ü szigor szeretetbe
olvad:

.,micsoda szem, mélyein zord egek
s azur villámok nyilnak. A zene
.Jajdul, eiül ... Sodrában összecsap
mult es jövő _"

Az emberi elet teljessége csapott magasra a Toscanini pálcája alatt
s halkult el a halál pillanatában.

Emlitettem, hogya hanglemezek sokasága őrizte meg karmesteri
nagyságát, de vajon felveheti-e a versenyt igy az idők mul.andóságával ?

Stefan Zweig azt irta rola:
"Minden elért és megszerzett fölőtt ott lebeg Toscanini számára va

lami titokzatos, misztikus gyász. Tudja, amit hősiesen kierőszakol, elso
dorja a mulandóság hulláma, nem lehet tartósan megőrizni érzékeintikel:"

Nem mossa úgy el semmiképen, mint a régi századok múvészei'ét, A
Toecanini-lemezck: hosszú id(jn át tartani fogják az elsőbbséget minden
más zenei felvétel elött, de egy szép napon ő sem lesz több nemes tra
diciónál. Uj natn, karmesterek tiinnek majd fel az évek kanyarja'iban
s egyszer véglen clioounak: azok az embeTek is, akik az élő, hasonlítha
tatlan Toscanin ira emlékeznek. A közL'eilen zenei élménnyel a mulan
dóság birodalmából ő sem veheti fel a versenyt.

Stefan Zweig szeririt gyász lebeg fölötte.
Legyen ez most az emlékezés pilla~atában: tündéTi gyász.

(Csák Géza)

AZ OLVASO NAPLOJA. Nem is ünnepelhettük volna meg méltób
han a hetvenéves Áprily Lajost, mint válogatott versei (Abel füstje) ki
adásával, hiszen hosszú ideje már az antikváriumokat bújó verskedvelőt

<em örvendeztette meg il szerencse azzal, hogy rábukkanjon egy-egy
könyvére: akár A láthatatlanirásra (szi ntón gyüjteményes jellegü kötet,
1939-böl), akár valamelyik régebbi, még a huszas években napvilágot lá
tott, s valahogyan külső megjelenése finom artisztikusságával is vonzó
kötetére, a Falusi elégiára, Esti párbeszédre vagy Rasmusseri hajójá-ra.
Régen elfogytak már ezek a könyvek (ritkaság Aprily Lajos kitünő Peer
Gynt-lorrlítása is); a versolvasók azonban így is számontartották a köl
töt, s most, hogy végre kezükbe kaphatták oeuvj'e-jét (a rnűhöz méltó
nemesen finom kiál lításban), az Abel füstjének arra sem jutott ideje,
hogy legalább két-három napig hirdesse könyvkereskedéseink kirakatá
nak diszhelven a költő nevét: a kétezer példányt (ennyiben jelent meg)
szétkapkodták az olvasók, még mielőtt egyáltalán kirakatba kerülhetett
volna.

Jogos és érthető ez a népszerűség. Ha valaki szép verseket akar ol
vasni, olvariokat. amelyek hangjuk mértéktartó, muzíkálís f'inomságúval,



Míves rriűhelyemben

kohótüzet raktam,
salaktól az ércét
tűzzel tisztogat! am.
Piros parazsamból
üllőlapra tettem,
ötvös-kalapáccsal
kelyhet készitettem.

érzelmi világuk tartózkodó nemességével. megrnurukáltságuk harmónikus
csillogásával, formai és lelki artisztikusságukkal elragadják, elbűvölik, cl

szónak egy sajátos. jó - s nem giccses - értelmében elandalítják: ke
resve sem találhat megfelelőbbeket Áprily Lajos verseinél.

Másodszor írtam le az imént egy szót, de nem henyeségből, hanem
szántszándékkal, mert nagyon jellemzőnek találom Aprilyra: artisztikus
költő. Egyik versében - félig-meddig ars poeticája ez - így jellemzi
művészetét:

Forma van a versem
egyszerű sorában:
ötvös volt az ősöm

Brassó városában.

Mégis csal az üllő,

mindig csalt a forma,
tiszteltem a strófát,
mintha érce volna.

Ötvöse a versnek és művésze a formának - igen; de ettől a for
mailag gáncstalan költőtől távol áll a virtuózkodás; nagy formai készsc
gével és tudásával soha nem hivalkodik. Az idézett részletnek (az E'J?!
pohár bor című versből) úgyszólván minden szava jelentős; nemcsak ön
ként kínálkozó hasonlat ez, hanem vallomás is. Tisztelte, tiszteli a st ró
fát, a formát, sokkal jobban, mintscm hogy jútékszernek tek mtse ; Lii',';
tiszteli, "mintha ércc volna" - azaz úgy, mint müvészetének, "ötvösse
gének" anyagát, "tartalomtól" külön nem választható Iényegét.; m int anya
got, melynek kímunkálása egyben erkölcs is, a míves, a munkás, mun
kájában magát is formáló emberség tette és hivatása - erkölcs és fele
lősség, valahogyan olyasformán. ahogyan az ércformáló régi ötvös céh
mcsterek munkája volt az.

Kiművelt, Idégetett forma ez; Áprily Lajosnál soha nem ömlik b21,c
az élmény salakostul a versbe. Számára a vers - s ez érzik egész k öl
tészetéből - szakrális dolog; abban, ahogy a verset intonálja, s magában
az ihletben is, van valami saruszrj-rnegoldó áhítat, valami nemes művós.u

és emberi összeszedettség - valami szinte templomias. De nem kot.ur
nusos, nagyképű ünnepélyesség; témái éppen nem rendkívüliek, S(Jl_

majdnem meghitten mindennapiak: természet, család, általúban csupa
olyasmi, amit egy úgynevezett "mode1'n" költő finnyásan eJutasít.:iwl,
mint idejétrnult, démodé Iíraíságot. Mégis: éppen ebből a mindennapi te
matikából sugárzik Áprilynál a sajátos. nemes ünnepiség, az a jellegze-
tes, diszkrét áhítat - s a formán át sugárzik, a formán, ami ill a maga
esztétikai szépséaébcn etitcura is: a mindcnnapí élmény megélésének em
beri nemcsségóról valló miivészi tanúság.

Egy másik jellemző szakasza (a Vallomás című versből):

A seb, mit rajtam vad kor ökle zúzott,
sötét heggé símult mínden dalon.
De mint a monda tóba hullt haragja,
a mélyben él az ember-fájdalom.

A költészet kevésbé kiáltó, ágáló, harsány már nem is lehet. Apriiv
nem ,az a költő, aki fölhördül a kapott sebre. Versei csiszolt márvánván
csak egy-egy sötétebb erezet vall mély, az élmény geológiai ősrétegeiben

vonaglott fájdalmakról; csak a kikalapált ére egy-egy melegebb ragyo-
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[(ású árnyalatából sejthe t.ni, a szenvedés milyen tüzeiben égették ki
salakját.

Ádáz, vad, lázadó hangjai Aprily Lajosnak soha nincsenek, De egy
egy hanglejtése. rebbenő árnyalata, finom, szinte leheletnyi képe, majd
nem kecsesen artísztik1is strofája Ielejthetetlenül megmarad bennünk,
mint annak a "mélyben élő férfi-fájdalomnak" a vallomása - a fájda
lomé, amely olyan túláradúan. ősien, olyan természetesen nagy, hogy csak
Igy lehet beszélni rója, majdnem üveghangon. a virágok gyöngéd nyel
-,én, ilyen szirom-törékcnysóggel, mint például az Annának hívták ciklus
pgyik-másik darabjában:

Agyásba lépett. Feddő szó, harag:
az ásott földbe lépni nem szabad.
O, ha az a rendbontó, drága nyom
még megjelennék ágyásaimon -

vagy: A fényes május, áldott szóp idő,

a pitypang-bóbitától szőke rét.
Nem én fúvom már, nőtt a kis tüdő

s olyan boldog, hogy ő fújhat ja szét.

.Jaj, villámot a rétre ki vetett ?
Viharok sorsa mélyéig ki lát?
Ki küldte rá a zord lehelletet,
mcly úgy elfújta, mint egy bóbitát?

\'d·~.\· (talún a legszebb):

Kicsi virágnak hívtalak,
s most csak árnyék vagy, kicsi árnyék.
Hívogatók a sugarak,
s állok, mintha kezedre várnék.

Talán úgy volna jobb nekem,
ha én is halvúnyabbra válnék,
s együtt járnánk a réteken:
te is árnyék és én is árnyék.

..Ez nem ércből - a legfinomabb anyagból való; és megis míndörökre
megmarad" - idézhetjük ezekre a kis versekre Thomas Mann szavait
Theodor Stormról. Beszélhetünk Aprilynál is "a megfigyelés és érzés vá
rasztókosságáról", s arról a "varázslatos tömörségről", amely egyik-má
sik (lejtésóvcl, nosztalgikus hangszerelésével, fölvillámló, visszhangzó
csattanójával szi ntén Storrnmal rokon) versében zeng, a Tavaszi viharok
ban például:

Ö, hogy szerettem a viharokat,
mikor heves tavasszal erre járnak,
él mennydörgésük nyájat riogat,
vizük üdvösség a szikkadt határnak.

Lelkem meglebben nyughatatlanul,
ha zúg a záporszél a sűrű fákon,
s a villámban piros fénnyel kigyúl
s visszalobog kiégett ifjúságom.

'Ihig): a Gyu1"gyalagokban, aMentában, Fúzfa-zsongásban;;;
~,li ez a kűlönös, el. a Stormnál is zengő, ez a messzehangzó, elúszó
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zene? "Csapkodsz, feketeszárnyú szél, sorsom zene je" írja egyik ver-
sében (Nyugtalanság) Aprily. Egy másikban (Suhogás):

Itt mindig fú a szél. Az ősi hely
tán tenger volt s már csendet nem tanul.
Vagy az idő ez - az Idő, amely
suhog felettünk szakadatlanul?

Ezt a suhogást, ezt a sors-zenét hallani a verscin át. egy-egy olyan sötét
metszésű képében, mint a Tutajok, ezt hallani a költészetében oly gyak
ran szereplő madárrajok. vadludak, hollók vonulásában, ezt hallani az
olyan lírai-epikus képekben is, amilyen a Visegrád'i vadászat vagy az
Odysseus végső kalandra indul - valami mcsszehúzó kozrnikus elsuna
nást, az Idő szakadatlan suhogását fölöttünk, vagy e suhogás finom
visszhangját bennünk; csak mint egy láthatatlan szárny folytonos, halk
neszét, egy örök, diszkrét vísszhangot, egy multbumerült kollégiumi fo
lyosón - "domine Joó József, kerestelek !" - vagy az "ötven év rengc
tegjének" zúgásában:

Fekszem itt a szürkületbon,
túl a rétnek nagy a csendje,
S zúg mögöttem ötven ordó,
ötven évem rerigetegje . ..

Ez ad ennek a rnértéktartó, nemes, tiszta cmberségü (s cgy-egv SOI"',

ban, képében, [elzőjében, fordulatában még szecessziós nyomokat is örzíí)
költészetnek, akartan és tudottan szűkrovont keretei közt, valami sajáto
san, egvénicn görögös varázst és ragyogást: ez ad "óriás terek", nagy
szenvedélyek, megrázó indulatok helyett a világ, a természet minden
napi, nemesen élt élményei és szépen látott képei közt valami váratlanul
föl nyíló, hegyilevegős. tengerszagú távlatot, úgy, ahogyan egyik verse.
A kor falára vallja:

Itt éltem én is. Rabkoszton. vízen.
Itt lázadoztam, itt zúzódtam össze.
Egy vak poroszló szárnyam és tüzem
e zord idő-cellába börtönöztc.

De néha túl a rácsozott időn

csillagmezőket lobbantott a távol.
Szél jött és megtelt hervadó tüdőm

a végtelenség fenyvesillatávaL

"'''''''
Kilenc esztendős szünet után (a Végitélet ablaka 1948-ban jelent meg)

örömmel fogadja minden vcrsszcrctö olvasó Toldala-ü Pál kötetót. "
Szitáló éveket. Emlékeimben még élénken élt a Hajnali versenyfutá.>
intonácíója:

Tavasz volt. Fönt a Golgotán
a gyöngyvirág kihajtott.
Ezüstös kis szoknyáikkal
belepték már amartot ...

élénken élt a hangvételnek az a saiátos, fiat.alos-nosztalgikus pátosza.
amely a Nyugat harmadik nemzedékének a harmincas évek első felében
fölzendülő karában oly különleges hangulattal jellemezte Toldalagi líra
ját. Tavaszias volt ez a kötet, de valami olyan különös tavasz, amelyben
már az ősz ökörnyála csillámlik, amelybe már bele-belejátszik az emlé-
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kezés mélabúja; az "emlékezés szép madara" szállt benne, s első cik
lusának a címe már szinte búcsúintés volt: Haj, ifjúság! S a finálé:

Elhulltak gyermekéveírn. az útakon, s az ifjúság
Emlékem egyre több k inő az olvadó
anyámról, hugaimról és hó s jég alól tavasszal. - Én
tudom már, vénülök. most vénen ballagok
Bár tejszagú vénségern is, s felgyujtom gyermekéveírn,
akár e kora hó mint száraz asztagot !

Ahogy a Szitáló évek első részében ezeket a régi, több mint húsz
esztendős verseket olvassuk (itt-ott a már érett költő némi igazításával),
úgy érezzük: a maguk idején, a maguk nemzedékének átlagában akármi
lyen magas szintet képviseltek is, mára mintha kissé megfakultak vol
na, szép, kecses, hajlékony formáikkal nem mindig érezzük elég szikár
nak, indázatuk olykor talán túl ötletszerűen szeszélyes. s egy-egy annak
idején meglepócn üde szinük ma már a szép préselt virágok bágyadt
ságával hat.

A föl gyujtott gyermekévek "száraz ásztagjának" füstje csapott meg
azután Toldalagi Pál második kötetében, az Im üdvözöllek-ben:

Elóbb figyelni sztvünknek zaját, hogy életünkben nincsen semmi új
az idegek és nem veri
vén erdején szelíden át meg át fel többé vidám, ifjú harsogás
futó szelet aztán vakon
és visszanézni és váratlanul előre lépni és ébredni más
megérteni, csillagzaton.

Majd kinyílt "a végitélet ablaka", "hadak vonultak át az éveken";
,.megkörnyékezett és számbavett a fogvacogtató halál" - írta a költő

(s ezeket a kihagyott verseit is szívesen olvastuk volna a kötetben); az
ifjúság lugasos díszleteinek lombja-virága lepergett, a "tejszagú vénség"
krúdyasan álomszerű illúziója szétfoszlott - s ö "előre lépve" új csil
lagzat alá, a .,méhkas és ásó" jegyébe tért: emlékekbe ájulás és multak
őrhelyén való íf'jan-ősz merengés helyett a valóság felé fordult; de ez a
valóság nemcsak a látható környezet, hanem - talán elsősorban - "
..konok lelkiismeret" benső világa is: "Az életünk így lesz valóság, és
minden, ami van: örök".

A hangvéteL pátosza, ez a Toldalagira oly jellemző tónus megmaradt,
de régi, fiatalkori lazaságait, henyeségeit lcvctkőzve, befelé mélyülve,
mind kevesebb esetlegességet sodorva lendületébe - a hangból inkább
a képbe, a kép már-már irreálisan, valahonnét belülről kivetítődő gyöngy
ház-ragyogásába került át: abba a nehezen megfogalmazható, lebegő lí;
raíságba, amelynek egyik legszebb verse az Idill, és amelynek - a férfi
Toldalagi, a Szitáló évek Iírújának szép foglalataként - talán Iegjellem
zőbb vallomása a kötet záró verse, Milyen tiszta a levegő:

Emlékeimre gondolok. Az életemre gondolok.
Tünt ifjúságom az a Iőmksz- Olyan az, mint a sárba vájt út,
madár, akit poraiból mint állatok ha keresik
föltámadó nagy szárnya fölvisz egymást, az almot és a vályút.
a levegőbe, mind nagyobb Időnkint pedig, mintha láng
magasságokba, s mintha részeg, csapna fel tisztán. Ez a lélek,
mámoros lenne: semmiből rni megvilágítja a szív
csinál magának puha fészket. borzalmait, rnint hold az éjet.

* * *
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mint egy villám-szaggatta táj
szikláin, ahol állhatatlan
roppat felhők - nagy, gomolyos
agyvelők - tüze összecsattan ...

Szárazvillám a címe Nemes Nagy Agnes kötetének, s annak, aki vé
gigolvassa, első emberi benyomása valami szorongató szigorú igényes
ség, a puritán írói és emberi erkölcsnek olyan önmaga iránt engesztel
hetetlen követelménye, ami néha már míntha egyenesen a líraiság for
rásait fenyegetné.

Mesterségem, te gyönyörű,

melv elhiteted: fontos élnem.
ErkÖlcs és rémület között,
egyszerre fényben s vaksötétben,

és ahol a szó, egyetlen szálon függve,

ha rángva is, de óraként,
mely képzelt ütemet rovátkol
az egy-időn - mégis a fényt
elválasztja az éjszakától.

Egy versében Nemes Nagy Agnes a "tövig nyírt észt" említi. Könyör
telenül elvet minden közhclyet.: a límiság minden kínálkozó olcsó lehe
tőségével leszámol, "lehullik mind, mi édes és esendő"; de ugyanakkor
nem enged annak a modern költői kísérletnek sem, hogy (mint a szür
realisták) a maga dezorganizáltságában, vagy még oraantzálatlanságá
ban próbálja rögzíteni, fényképezni a minden sablontól vegyítetlen él
ményt, az in statu nascendi költészetet. Kétségtelen: van benne is bizo
nyos lappangó anti-lirizmus, de egyúttal szlgorú igény is a formálásra,
arra, hogy hű legyen az intellektus erkölcséhez, s hogy a vers, a szó
_,mégis a fényt elválassza az éjszakától". Ha a szürrealista elv (legalábbis
a Breton szürrealizmusáé, és legalábbis egy időben) a megkomponálat
lanság volt, Nemes Nagy Agnesnál éppen az ellenkezőjéről van szó: va
lami szuper-komponálásról, ami persze nem volna lehetséges a szürre
alizmus eredményei nélkül (és ami végtére maga is egyfajta letisztult,
klasszicizált szürrealizmus - bármily paradoxnak hangzik is ez). Szuper
komponálás: valamilyen kontrapunktíkus, fúgaszerű szerkesztése a vers
nek, az élmény (és az idő) két szálának egyetlen "szürrealis" térnába
sodrása, a vers végén a két elem együttes, egységbe zengő fortisszimójá
val, mint a Patakban, a Balatonban, vagy a talán legbravúrosabban : n
Villamosban.

Mindennek természetesen, bármilyen eredményeket mutat föl és bár
milyen izgalmas kísérlet, megvannak a maga szükségszerű veszélyei: az
egyensúly egyetlen parányi megbillenése elég hozzá, hogy a fúga mér
tana megzavarodjék. a "fényt" elnyomja az "éjsza'ka", s az intellektus
szürkompoziclója a fél-tudat (vagy ami még rosszabb: ál-Iéltudat) szörnv
alakjává. valami szub-kompozicióvá csenevészesedjék. Veszély, amelynek
Nemes Nagy Agnes nem enged, egyrészt azért, mert sokkal hívebben
szeretí a valóságot, semhogy kiejtse a kezéből (példa rá a Tájképek, vagy
a Város télen), másrészt azért, mert célja nem elmerülni az éjszakában,
hanem kiválasztani belőle a fényt: formálni, erős kézzel egészet, egyfajta
szintétíkus realitást (vagy ha tetszik, ebben az értelemben "szürreali
tást- alkotni) nála több, mint puszta mesterséa: illetve a "mesterség" nála
több ,Joltlal>kozásnál": erkölcs és szabadság: "Mesterségem, mégis te vagy,
mí méred, amí mérhetetlen".

Szárazvillám a kötet címe; nagyon jellemző - de jellemző volna ez
is (egyik szép versének címe): Eszmélet. Talán csak ezt az egyet szere~

nénk: hogy szigora egy kicsit megenyhüljön önmaga iránt, s a saját Iírá-
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jában se fojtsa el akkora éber szigorúsággal azokat a lazább, enyhébb,
oldottabb hangokat, amelyeket olyan kitűnően, annyira a saját megta
gadott szívét odakölcsönözve szelaltat meg egyik-másik műfordításában.

***
Egy baudelaire-i pokol (vagy purgatórium) világa: ez Kálmoky László

kötete, a Lázas csillagon. Az ő Ars poeticája ez:

Tűz hull az égből? Rádszakad
a csillag zúgva, sisteregve?
Költő vagy, hát ne féltsd magad,
vagy tüní el, s álljon más helyedbe !

Panaszkodol, hogy túl kevés
a levegőd, s megfojt e század?
Jó OXIgén a szenvedés,
vele izzítsd forróbbra lázad.

Erőd pattanásig feszítsd,
így lesz tiéd, amit kerestél.
Magad kell, hogy benépesítsd
a magányt, melyre itéltettél.

Magány, szenvedés, olyan képekben, amelyek nem rínának ki 'l

Romlás virágaiból sem (Kövérek a fürdőben, Férfikor); olyan új Iíránk
ban kivételes rangú, hatalmas műben, mínt a Szanatóriumi elégia; olyan
gáncstalan szonettokban, mint a Bordaműtét vagy az Utolsó napom. Va
lamennyi kortársa közül Kálnoky László az, aki - alkata is erre utalja 
a leghívebben ragaszkodik ahhoz a nagy lírai hagyományhoz (s annak
egész esztétíkájához, a képek szerkesztésétől a strófaalkotás mértanáíg).
amelyet Baudelaire neve jelöl, s amelynek nemes magyar tradíciói van
nak, elsősorban a Baudelaire-fordítás iskolájában (s akármilyen remek
is a Romlás virágai Babits, Tóth Arpád és Szabó Lőrinc készítette for
dítása: mily remeket. s mennyivel adekvátabbat tudna adni Kálnoky
László !) ...

Ahogy versmondataít sorról sorra ível í, ahogy rímeí nem véletlenül.
hanem a hangzás szigorú gondolati funkciój ával egymásra ütik zengő,

irgalmatlan pörölycsapásaikat: ez az egész kivételesen kiforrott és isko
lázott művészet a legkézzelfoghatóbb, mert hiszen testi, hőmérővel mér
hető szenvedést - egy Varázshegy szenvedéseít - festi, tolmácsolja,
panaszolja és szuggcrálja, a hitelesség olyan erejével, mint csak nagyon
kevesen (egy-két versben Reviczky, a kései Tóth Arpád, a haldokló
Babits például).

De az olvasó úgy érzi, kitapinthatja a kötetben azt a pontot (valami
kor a kényszerű elhallgatás idején, mikor elkezdődött a költőnek az a
szakasza, melyről A műfordító halála beszél) - kitapinthatja a pontot,
amikor ez a mondhatni biológiailag indokolt pesszimizmus fokozatosan
átfordult filozófiai pesszimizmussá -, amikor ez a halálos színekkel izzó
líra valahogyan bezárult, valami bölcseleti igazolású létpesszdrnizmus
ólomkamrájába. Annak, amit gondolati lírának neveznek, itt is remek
teljesítményeit adja - s a kötet egész szerkezete úgy sejteti, hogy maga
a költő mintegy egész élmény- és gondolatvilága betetőzésének tartja
azt, amit az Einstein emlékéhez szóló (egyébként hatalmas) Oda a re
ménytelenséghez végső strófája mond:



Bár élhetnék tökéletes közönyben,
s égethetném salakká agyamat,
hogy ne vádoljam és ne is köszönjem
egy hatalmas, megvetett Akarat
reám erőszakolt, terhes kegyelmét.
Tárd ki sarkig, nemes Reménytelenség,
semmibe nyíló ablakaidat !

De a költészet, az alkotás mégiscsak remény - s a költőben, aki
alkot (s azzal. a művészettel, mint Kálnoky László), mégiscsak szükség
képpen megvan a szellemnek, léleknek az a - ha tetszik, növényi 
vitalítása, amely valahogy - rninden bölcseleti lemondás ellenére 
rokonná teszi a fával, különösen ha belegyökerezik a világ humuszába.
a fával, melyről azt írja Kálnoky:

Lót-fut le-föl s eltéved az egyén
az ismeretek törmelék-hegyén,
de a boldog fa, az ősibb tenyészet
minden rost jában érzi az Egészet. (*)

SZINHAZI ORJARAT: Othello Kecskeméten. Csupa köd és tompított
esti fény most Kecskemét, ahogy estefelé befut velünk a megkésett autó
busz a Főtérre. Az Ocsán tanuló fíatalság míatt volt a késedelem: az ő

autóbuszuk elromlott és a kecskeméti járat jókora kerülővel értük ment
velünk együtt. A megélhetési ügyekben bajoskodó, jövő-menő autóbusz
utasok tehát egy jó órára elvegyülnek a leckéikről, csinyeikről suttogó
vihorászó ver sacrummal. S mintha már itt éreznők, hogy van valami
megújulás-féle a különben állóvizű tónak képzelhető alföldi metropolis
tájékán. Iskolásseregek járnak pontosan járó autószuszokon húsz-harminc
kilométernyire fekvő szakiskolákba, mint ezek az Ocsán tanulók is, maga
Kecskemét is nagyvárosi jellegű az esti ködben villódzó neonfényeivel,
sok szervesen épült templomtornyával s ami építészetében hibrid emléke
itt a szecessziónak és a magyarkodó stílusnak, az jóleső egységbe forr
az utcán hullámzó tömegek ritmusában. S így ez a bécsi stílusú Fellner
és Helmer építette tágas szép színház sem idegen test, importált holmí
többé a mögötte lapulva meghúzódó alacsony polgárházak ettekereséra.
S amint a nevezetes esti premier mutatja, Kecskemét lassan belénő a
szinházába, mert a kiművelt emberfők itt is szaporodóban vannak.

Nagy és nevezetes premier ez s Katona szelleme, amely az őt megér
tők révén egyre erősebben ott lebeg a város levegőjében, bizonyára elég
tételként nyugtázza, hogy annyi átvirrasztott éje és nemzetéért való na
gyot akarása mégsem volt ime meddő küzdelem. Mert a nevéről elkeresz
telt szinházban most az valósul meg, amiről ő álmodott. Igazi dráma igazi
műoészekket és igazi kecskeméti közönséggel, nem viszolyogva szinházat
hallgató s csak reprezentálni 1'ágyó notabilitásokkal. És rajtuk kívül el
jöttek a pesti kritikusok is, Szeged, Békéscsaba szabad estéjű rendezői,

színészei, s a pesti angol és francia követség is képviseltette magát. Ne
héz vizsgára vár itt dr. Németh Antal rendezése ésa levegőben koránt
sem érezzük a régi vídéki bemutatók álmos közönyét, amely a közönség
tudatlanságának önmagára huzott, szellemi ürességet leplező palástja.
Igenis azt a villamos.~ágot érezzük a levegőben, ami a megfoghatatlan
befogadásához elengedhetetlenül sziikséqes.

A függöny felgördültekor, a dráma beindításánál elsősorban valami
frisseség, könnyedség és portalanság lep meg bennünket. A frisseség
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levegőjét a szineszek: hozzák, akik tudnak magyarul beszélni, gyorsan,
pergőn hozzák a szöveget az élőszó természetes ritmusában, megterve
zett és nem tákolt disztetek és végül a mai történelmi izlést lehelő jel
mezek között. Kár, hogy tervezőjüknek, Séd Teréznek a neve lemaradt
a szinlapról, mert bizony nem kis részben az övé is az la siker, amely a
bemutatón felvonásról felvonásra fokozódott. Az előadás csinyja-rendje,
fegyelmezettsége ugyanis világvárosi volt. Bizonyára nem irhatnánk any
nyi jót a szereplo szmészekről sem, ha ezt a körülményt nem hangsú
lyoztuk volna előre. Szél nélkül ugyanis nem lehet vitorlázni, már pedig
az üthellóban szel kerekedik, orkán zúg, áldozat áldozatra omlik s a
darab bölcsessége egy viharvert hullamezőn át tekintő bölcsé. De az
eLső mégis az elhitetés.

Ki ez a Destlemona, ez a szenátor leány? Elkényeztetett egyetlen
gyermek, ártatlan és mindent sejtő, az ártatlanság és az elkényeztetett
ség mindent merő démoniságával. Drámája azért megrendít6, mert ártat
lan, de tudjuk, az ártatLanságban is ott lobog a bűn eredendő csirája.
Desdemona nem járt utakra lép, amikor a mÓl' férfias bűvölete elragad
Ja, tragédiájának csirája itt van. Többet mert, mint szűkebb fantáziájú
sOl'stársnői, mikor a mórt tűzön-vízen követni biztos fészkéből kirepül.
Desdemona, kis vihal'madár, ki elszáll a tengerre s törött szárnyakkal
hull egy fekete karvaly lábai elé.

Németh Antal rendezése ezt a kirepülést, ezt ,a viharba sodródást, az
egész kaland vészes lendületét érezteti a legjobban, miközben nem sokat
.szincerizál, hogy Othello vagy Jago e főhős. A sors kezében mindnyájan
csale eszközök vagyunk s Zrínyi nem sokkal Shakespeare után irta a tö
tök sulykolta Magyarországon: Sors bona, nihil aiuui. Németh kiérett s
már klasszikussá asszusodott rendezői tudása az első taktustól eléri, hogy
szinpadján a sors szele zúg. Messzire jutott már a rendezői küZönckö
déstöl, a Hamlet monolog ide-oda tologatásától, a fényhatások túlbecsü
lésétől. Mindezekből 'az ifjonti lobogásakból a merész átvágások és hat
vágások tudása teszi parancsolóan szuverénné a szinpadon. Maroknyi
szinészanyag van a kezében, egy kisebb vidéki társulat erősségei. És
ezekkel műveli elénk a shakespeare-i csodát, egy viharos reneszansz
dráma teljes illuzióját.

Othellója Bitskey Károly, Pesti színész kOl'ából is ismerjük, a Mű

vész Szinház Makrancos hölgy előadásának egyik erőssége volt. Testal
kata nem az Othellót játszó színészek megszokott kolosszus-voltát idézi.
Vékony, ideges s majdnem közeli rokona azon négervérű egyedeknek,
akik: a sztepptáncolásban válnak ki. De inasságában, fürgeségében ízig
vérig katona, szerepe lendületében egy sportbajnok adottságaival. Sina
tagok hevében aszalodoti test és sziv, amely most a jerichói rózsa mód
jára a szerelem harmatjától virágozni kezd s benne lakik az örök férfi
gyermek. Bitskey legnagyobb érdeme, hogy ezt a gyermeklelkű hőst tudta
előttünk minden hevével, vadságával és kegyetlenségével együtt kivirá
goztatni. Öngyilkossága ezért volt a dráma igazi csúcspontja: benne pusz
tult el a legnemesebb, amivel Velence valaha is birt, egy hű szív, amely
városának védelmében forgatta kardját, míg azt saját szíve ellen nem
kellett [oriiitanui.

Nincs Jágó-központiság sem az előadásban, habár a fíatal Dobák
Lajos Jágója az el6adás egyik legnagyobb meglepetése. Főérdeme, hogy
tuti könnyed és játékos lenni. Mínt mikor apró, sunyin gombszemű puli
hajt nálánál sokkalta nagyobb és erősebb állatokat, vagy fürge vadász
kl:tya nagyvadat, úgy keríti, tereli, szorítja Othellót abeteljesülő tragé-
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dia, Desdernone megfojtása felé. Egy' hiszékeny, gyermeklelkű hősi férfi
vergődik ennek a lwravén, kistermetű, de viperafogú Jágónak csapdái
és kelepcéi között és a játék izgaImát gazdagra növeli az, hogy egész
megjelenése a Madách megálmodta Lucifert idézi, akit Adám "hitvány
alak"-nak titulál. Dobák Lajost valószinűleg Luciferként is viszontlát
juk még, Jágója máris nagyigényű s fejlődést, gazdag kibontakozást i(lé
rő alakítás. Ökonomikusan bánik hangjával, mozdulataival, elnaüaatása:
'is beszédesek. Olyan szinész, aki egy jó rendező kezében, mint most is.
élményszerű meglepetéssel szolqál.

Fogarassy Márta Desde1lWnájában legjobban az elkényeztetett patri
ciuslány öntetszelgő gyermetegsége tetszett. Méltó párja ő a hiszékeny
Othellónak, semmit se gondol a látszattal, a 'dlág szájával, a megrovás
sal, mikor minduntalan Cassio pártjára kél. Megszokta otthon, hogy ap
jától is kicirógathat kegyeket e az ő bársonypuha kacsó i meglágyltjd.1;:
simogatásukkal a legharagosabb férfiút is. Csak egy kissé viZlódzóbbna!;.
öntudatlanul is démonibbnak kellene még lennie, hogy a szokványos ,.ál
dozati bárány" Desdemánákat maga mögött hagyja.

Az előadás értéké t nagyban emeli, hogy Destienuma meüett Emilia és
Bianea szerenére is teljesértékű megtestesítőt találtak. A tejfehér szoke
ségű Desdemonát igy kitűnően árnyalja a hollófekete Emilia - Labanc:
Borbála - és az ég6vörös hajú ciprusi l;:urtizán: Dévay CamiZla. Labanc::
Borbálában, Jágó [eleséqébeti igazi szenvedély lobog, rabja és sok min
denre felhasználható eszköze ő férjének, de éreztetni tudja, hogy sok
mocskon, belső megaláztatáson, lelkétől még mindig idegen aljasságoJl
kellett emellett a férfi mellett átmennie, akihez csak a hús szenvedélye
köti. Végső kitörése és bűnös férjétől elnyert halála azért olyan meg
renditűen. igazi. Színészn6 tehát a javából. Dévay Camilla, mióta utol
jára láttuk, szépsége mellé megszerezte az emberség szinpadi attríbutu
mait. Húsból és vérből való parázna asszonyt formál, aki már megjele
nésével kivetíti magából a megszemélyesítendö szinpadi alakot. Érdekes
kísérlet lenne Desdemonában is viszntlátní 6t. Lapunk hasábjain ennlli
név fölsorolása is szokatlan, bocsássanak meg tehát a többiek, hogy
egyenként nem méltathatjuk 6ket. Hös várvéd6 serenként teljesítette itt
mindenki a rámért kötelességet, betömni, egy-egy rést vagy elvérzení egy
bástyafokon. S Mészöly Dezső perg6n könnyed forditását meglepően jól
mondták. Az előadás összehangoltsága a rendezőn kívül az egész gárda
érdeme. A sikerben is egyenlőn osztoznak. Cselényi József szinpadteTl'c
könnyen áttekinthető, iZlúziótkeltő és egyszerűségében ,megkönnyitette az
előadás kitűnő ütemét. Igy játszották Kecskeméten Othellot 1957-b~1l.

(Possonyi László)

Felelős kiadó: S a á d B é l a

Budai nyomda 3283 57 - F. v.: Ligeti Miklós igazgató


